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Omschrijving
*English below* NOT FOR SHARING 

Absolute luxe aan de Panamakade! 

Appartement 
Dit hoogwaardig afgewerkt appartement, van maar liefst 153 m2,
beschikt over werkelijk alle luxe! 3 woonlagen; Riante woonkamer.
Open keuken voorzien van prachtig ruim kookeiland en alle
benodigde inbouwapparatuur. 3 ruime slaapkamers. 2 luxe
badkamers met bubbelbad, ruime douches, dubbele wasbak en
separaat toilet. Tevens beschikt het appartement over een dakterras.

Omgeving 
Op loopafstand bent u van alle gemakken voorzien: winkelcentrum
Brazilië met veel winkels waaronder 2 supermarkten en ook de hippe
winkels op het KNSM-eiland. In de nabije omgeving wemelt het van
de hotspots zoals het Lloyd Hotel, Club Panama, Muziekgebouw aan
het IJ, Artis, de Dappermarkt, het Javaplein, het Flevopark en de kop
van Java waar regelmatig festivals gehouden worden. 

De woning is uitstekend bereikbaar: 5 auto-minuten verwijderd van
ringweg A10 met aansluiting op de rijkswegen A1, A2, A4 en A9. Op
100 meter van huis stopt bus 48 die u in 10 minuten naar het 3
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ALGEMENE INFORMATIE
Bestemming Wonen
Straatnaam en huisnummer Panamakade 42
Postcode en woonplaats 1019AX Amsterdam
Bouwjaar 1999
Aanvaarding direct
  
Kadastrale percelen Gemeente: Amsterdam, Sectie: A,

Nummer: 7695
Woonoppervlakte ca. 153 m²
Inhoud ca. 450 m³
  
ENERGIE
  
TUIN
Aanwezig nee
Garage parkeerkelder

EXTRA INFORMATIE 

Alle door RE/MAX en de verkoper
verstrekte informatie moet uitsluitend
worden gezien als een uitnodiging tot
nader overleg c.q. tot het uitbrengen van
een bod.

Schriftelijkheidsvereiste: Verkoper stelt
uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder
tot stand komt dan dat de
koopovereenkomst door beide partijen is
ondertekend.

Erfdienstbaarheden: Indien er op de
woning c.q. het perceel
erfdienstbaarheden, kwalitatieve
verplichtingen en/of andere bedingen
rusten, gaan deze over op de koper en
worden als bijlage behorende bij de
koopakte gesteld, meestal in de vorm van
het eigendomsbewijs.

Ontbindende voorwaarden: Eventueel
door de koper te maken voorbehouden
(zoals het verkrijgen van een hypotheek)
worden alleen vermeld in de
koopovereenkomst als deze in de
onderhandeling zijn afgesproken.

Waarborgsom/bankgarantie: De
waarborgsom c.q. bankgarantie bedraagt
10% van de koopsom en dient te worden
voldaan aan de notaris binnen de
vastgestelde termijn.

Koopakte: Behoudens nadere afspraken
gelden de standaardregels, zoals deze
voorkomen in de modelkoopakte NVM,
VBO, VastgoedPro, Consumentenbond en
Vereniging Eigen Huis.

Kenmerken woning

Disclaimer
Ieder kantoor wordt onafhandelijk beheerd en geleid.
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Neem contact met ons op
RE/MAX PRO
Onze RE/MAX luchtballon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen onze regio
van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor alle onroerend goed vragen en adviezen. Bent u op 
zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij elke stap van een transactie: van 
tips om het huis verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van uw woning. We staan 
bekend om onze beroemde slogan: Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend goed dan RE/MAX. Laat 
ons het bewijzen.
www.remax.nl/pro 

Myrthe Jager 
Makelaar 

M 0657419904
E myrthejager@remax.nl
T 0202232900

RE/MAX PRO 
Amstelveenseweg 214HS
1075HS Amsterdam
toncoffeng@remax.nl

Ieder kantoor wordt onafhandelijk beheerd en geleid.


